
Exmo Senhor 
Dr. Luis Abreu Coutinho
Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar da APSL

Por indicação do Presidente da Direcção , Dr. João Grave, venho por estre meio reencaminhar mail que 
recebemos da APMVE, relativamente ao problema levantado com a inspecção do cavalo Junco da Repoula, no 
passado dia 19 de Junho na Companhia das Lezírias.

Com os melhores cumprimentos

João Ralão Duarte

De: Associação Portuguesa de Médicos Veterinários de Equinos [mailto:apmve.portugal@gmail.com] 
Enviada: sábado, 27 de junho de 2020 14:56
Para: joaoralao@cavalo-lusitano.com
Assunto: RE: Comissão cientifica APMVE

Engº João Ralão,
Por lapso apresentei o Dr João Paulo Marques como estando ligado á Comissão Cientifica para as áreas da 
Reprodução e Medicina de Desporto… Queria obviamente dizer Reabilitação e Medicina de Desporto; erro meu.
Grato pela atenção, atentamente,

João Crespo

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE DO CORREIO ELECTRÓNICO_A presente comunicação é confidencial e destina-se exclusivamente ao seu destinatário, não 
podendo em qualquer caso constituir meio de prova. Se porventura não estiver em condições garantir a confidencialidade da mesma deve devolvê-la ao 
remetente, sem revelar a terceiros o respectivo conteúdo, tudo nos termos do art°. 108° da Lei 15/2005 de 26 de Janeiro. Se recebeu por engano esta mensagem 
de correio electrónico, contacte de imediato o remetente e destrua a mesma.

INTERNET E-MAIL CONFIDENTIALITY NOTICE_The present communication is confidential. It is exclusively in tended to its addressee and cannot ever be 
considered as evidence or whatsoever. If eventually you are not in condition to assure its confidentiality, you must return it to its sender without showing the 
content to anyone, in accordance with article 108th of Law no. 15/2005 dated January 26th. If you have accidentally received this e-mail, please contact 
immediately its sender and destroy the message.
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From: Associação Portuguesa de Médicos Veterinários de Equinos [mailto:apmve.portugal@gmail.com] 
Sent: 27 de junho de 2020 09:46
To: 'João Ralão - APSL' <joaoralao@cavalo-lusitano.com>
Subject: Comissão cientifica APMVE
Importance: High

Exmo. Engº João Ralão
No seguimento do comunicado emitido pela APSL relativamente á aprovação do cavalo Junco da Repoula, vem 
por este meio a Associação Portuguesa de Médico Veterinários de Equinos disponibilizar-se para através da sua 
comissão cientifica assessorar o processo de avaliação que a APSL mostrou vontade de efectuar.
A APMVE integra os Médicos Veterinários inscritos na OMV  que se dedicam a clinica desta espécie; integra 
actualmente 111 associados.
Possui uma Comissão Cientifica formada por colegas que se destacam nas diferentes áreas da Medicina em 
Equinos; a sua composição é a seguinte:

• Henrique Cruz (Direcção da Comissão)
• Rita Fonseca - Imagiologia
• Susana Monteiro - Cirurgia
• Gonçalo Silva – Medicina Interna
• Luis Lamas - Cirurgia
• António Rocha - Reprodução
• João Paulo Marques – Reprodução e Medicina de Desporto

Estamos certos que esta pareceria poderia ser uma mais valia importante para as duas instituições na 
salvaguarda de um desejo comum em promover o Cavalo Lusitano.
Atentamente,

João Crespo

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE DO CORREIO ELECTRÓNICO_A presente comunicação é confidencial e destina-se exclusivamente ao seu destinatário, não 
podendo em qualquer caso constituir meio de prova. Se porventura não estiver em condições garantir a confidencialidade da mesma deve devolvê-la ao 
remetente, sem revelar a terceiros o respectivo conteúdo, tudo nos termos do art°. 108° da Lei 15/2005 de 26 de Janeiro. Se recebeu por engano esta mensagem 
de correio electrónico, contacte de imediato o remetente e destrua a mesma.
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immediately its sender and destroy the message.
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